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Комплексне вирішення проблем розвитку суспільства неможливе без створення 

рівних можливостей для самореалізації особистості незалежно від її статі в будь-якій 

сфері життєдіяльності. Велику роль у подоланні негативних проявів ґендерних 

стереотипів мають відігравати заклади освіти. Особливо вищі навчальні заклади разом з 

іншими організаціями ґендерної соціалізації визначають можливості особистісного, 

громадського та професійного вибору.  

Упродовж останнього часу в Україні значно активізувалась наукова думка й 

діяльність, спрямовані на гендерні перетворення, зокрема й у системі вищої професійної 

освіти. Цьому сприяли проведені наукові дослідження з проблем: теорії та методології 

гендеру (О.Вороніна, І.Горошко, І.Жеребкіна, Г.Тьомкіна); гендерної психології та 

педагогіки (Т.Говорун, О.Кікінежді, І.Кльоціна, І.Кін, В.Кравець); інтеграції гендерного 

підходу у систему вищої професійної освіти (М.Букач, О.Булатова, І.Іванова, І.Луценко, 

І.Мунтян, О.Цокур). 

Крім того, в сучасних дослідженнях з педагогіки вищої школи не представлено 

науково обґрунтованого визначення сутності і структури гендерної культури як 

невіддільного складника демократичного світогляду майбутнього фахівця.  

Разом з тим, практика показує, що в закладах освіти здебільшого поширений 

статеворольовий підхід, який ґрунтується на розрізненні жінок і чоловіків за 

психологічними характеристиками і, відповідно, різних підходах до навчання 

особистості залежно від статі. Такий підхід, фактично, веде до утвердження прихованої 

нерівності представників різної статі і закріплення у суспільній практиці ґендерної 

упередженості.  

Мета роботи – вивчити педагогічні умови формування ґендерної культури 

студентів педагогічного коледжу. 

Вітчизняними науковцями Т.П. Головановою, Л.І. Міщик, В.В. Васильєвою було 

зазначено, що «до психологічних особливостей віку, зокрема на молодших курсах, 

належать: формування відчуття дорослості і власних поглядів; прагнення  до 



самоствердження особистості, власне до перевірки своїх якостей, до пізнання 

навколишнього світу; загострене почуття й підвищена реакція самозахисту»[2]. 

Найважливіша задача виховання  студентської молоді полягає в наданні допомоги 

вихованцю в створенні індивідуального стилю життя, індивідуального стилю діяльності і 

спілкування. Для рішення такої задачі викладачеві необхідно володіти деякими 

навичками і методиками психодіагностики, а також озброїти студентів прийомами 

самопізнання. Визначимо, що значення має знання психологічних і психофізіологічних 

особливостей студентів, обумовлених їх соціальним статусом, віком і характером 

основної діяльності. 

Л.І. Подоляк, В.І. Юрченко відзначали, що свою здатність знати і розуміти 

студентів, адекватно оцінювати їхні особистісні якості і стани викладачі справедливо 

вважають одним з найважливіших професійних якостей і ставлять її на друге місце після 

знання предмета, що вони викладають. Але викладачі, як правило, прикладають дуже 

мало зусиль, щоб підвищити свою підготовку в цій області, хоча постійно прагнуть 

обновити і поповнити свої спеціальні (предметні) знання [3].  

Доведено, що ґендерна культура студентів як індивідуальна характеристика 

визначається як особливий спосіб оформлення ними своєї життєдіяльності, зумовлений 

їхнім прагненням до максимальної реалізації своїх сил і здатностей як представників 

певної соціальної статі, що виявляється через комплекс відповідних інтелектуальних, 

ціннісно-змістових і поведінкових характеристик їхньої особистості, заснованих на 

знанні основ ґендерної теорії, розвитку духовних потреб, інтересів і смаків, що 

визначають вибір адекватної стратегії гендерної ідентичності, засвоєнні цінностей, норм 

і правил статеворольової поведінки в соціальній, професійній і побутовій сферах 

діяльності. 

П.Терзі зазначено, що внаслідок розвитку статевої самосвідомості студенти 

навчаються розумінню різниці між юнаками й дівчатами, чоловіками й жінками, що 

істотно впливає як на їхнє самосприйняття й сприйняття інших людей, так і на їх 

статеворольову поведінку і взаємини з іншими дівчатами і юнаками, жінками й 

чоловіками. Як закономірний наслідок, у процесі ґендерної соціалізації юнаки й дівчата 

початкових курсів вищих навчальних закладів, оволодіваючи новим соціальним 

статусом студента/студентки, освоюють своє місце в системі соціальних відносин, 

студентської взаємодії, осмислюють свою ґендерну ідентичність, усвідомлюють відмінні 

риси своєї жіночої/чоловічої індивідуальності, переосмислюють значення 

самототожності, цілісності ґендерної ідентичності, різних якостей, установок і 



статеворольової поведінки, котрі, на думку студентського співтовариства й вимог, які 

пред’являє сучасне суспільство, є припустимі для юнаків і дівчат, чоловіків і жінок [4]. 

Найважливішим фактором становлення ґендерної ідентичності дівчат і юнаків 

періоду студентської юності, як відзначає Т.Говорун, є спілкування взагалі і взаємодія з 

однолітками, зокрема [1].  

Вважаємо, що ефективність становлення ґендерної ідентичності студентів залежить 

від того, наскільки задовільна взаємодія між дорослими і юнаком чи дівчиною, що 

створюють у них відчуття безпеки, надійності, любові. За допомогою взаємодії 

дорослих, що заслуговують довіри, представників ієрархії ролей різних поколінь 

студенти й студентки здійснюють усвідомлений вибір виборчої відмови від дитячих 

ґендерних ідентифікацій і їхнього об'єднання в нову конфігурацію маскулінності чи 

фемінності, що припускає яким (якою) повинні стати юнак чи дівчина. 

Висновки. Таким чином, педагогічними умовами формування ґендерної культури 

студентів, з нашої точки зору, є гуманітаризація професійної підготовки шляхом 

інтеграції ґендерних досліджень у зміст навчальних дисциплін та педагогічна підтримка 

становлення ґендерної ідентичності юнаків і дівчат періоду студентської юності, що 

відповідає їхній біологічній статі. Зазначимо, що виховання особистості студентів у 

вищий школі, має особливу специфіку, яка обумовлена віком, соціальним статусом та 

статевою самосвідомістю юнаків та дівчат.  

Отже, організація процесу формування ґендерної культури студентської молоді в 

вищий школі потребує постійного вдосконалення, пошуку і приведення в дію нових 

форм впливу на студентів, відпрацювання нових методик. Разом з тим, потрібно 

активізувати традиційні види діяльності, збереження досягнень минулого.  
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